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Bijdrage 
 
 

 
 

In dienst van welke waarde wil je je leven stellen? Op welk vlak wil jij een 
bijdrage leveren? 
 
 
 
❒ Wijsheid, helder  
     denken 

 Je zou willen dat er meer kennis, waarheid of helderheid in de wereld 
is. Je houdt je bezig met het menselijk denken. Aan welk probleem mbt 
het kennis en helder denken wil jij werken? 
 

   
❒ Lichamelijke kracht 
     en vitaliteit 

 Je zou willen dat er meer fitheid, gezondheid en kracht in de wereld is. 
Dat hongerigen gevoed worden, lichamelijk zwakken verzorgd. Aan 
welk probleem mbt het menselijk lichaam wil je werken? 
 
 

❒ Zintuiglijke  
     schoonheid 

 Je zou willen dat er meer schoonheid op de wereld is. Beeldende 
kunst, bloemen, muziek, juwelen, handwerk, schilderkunst, toneel, 
fotografie of iets anders? Op welk vlak lever jij een bijdrage?  
 

   
❒ Gevoel  Je zou willen dat er meer liefde en medeleven op de wereld is. Dat 

mensen meer met hun hart werkten. Op wie is die liefde wat jou betreft 
gericht? Of waarop? 
 

   
❒ Wil of geweten  Je zou willen dat er meer rechtvaardigheid, rechtschapenheid en 

eerlijkheid op de wereld is. Op welk gebied van het menselijk leven wil 
jij die bijdrage leveren? 
 
 

❒ Spiritualiteit,  
     menselijke ziel 

 Je zou willen dat er meer spiritualiteit op de wereld is, meer 
mededogen, meer vergevingsgezindheid, meer liefde voor God of het 
Grote Geheel. Op welk aspect van het menselijk leven?  
 

   
❒ Plezier  Je zou willen dat de lasten van anderen lichter zouden zijn, dat ze 

meer hoop hebben, hun zorgen vergeten en meer lachen. Hoe wil jij 
een bijdrage leveren aan meer vrolijkheid op de wereld? 
 
 

❒ Bezit, hebben  Je zou willen dat onze bezittingen – als individu en land – beter 
worden beheerd, dankzij jouw bijdrage. Je verlangt naar eenvoud, 
besparingen, naar ‘genoeg’ ipv ‘steeds meer’. Op welk vlak? 
 

   
❒ Aarde, natuur  Je zou willen dat de aarde beter beschermd is en dat de wereld en het 

heelal beter verkend worden – niet uitgebuit. Dat beter wordt 
omgesprongen met haar bronnen. Welke problemen raken je? 

   
   

 


